
 

Αριθµός Πρακτικού 18

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 11-05-2021

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814/29.04.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα, 3 Μαΐου 2021

και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»,  την υπ’ αριθµ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθµ.

426/ΑΠ77233/13-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  συvεδρίασε  µέσω

τηλεδιάσκεψης  σήµερα  την 11η Μαΐου 2021, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Τρίτη και  ώρα   10:00, σε

τακτική συvεδρίαση και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.  πρωτ.  11707/07-05-2021 πρόσκληση  τoυ

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά

και  αναπληρωµατικά),  για  vα  συζητήσει  και  vα  πάρει  απoφάσεις  για  τα  θέµατα   της  ηµερήσιας

διάταξης.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο µε την υπ' αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

ΑΔΑ: ΨΟ12ΩΛ7-ΑΒΨ



1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πλατής Σπυρίδων,  

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Πούρος  Γεώργιος  (συνδέθηκε κατά  την συζήτηση του 2ου Θέµατος  Εκτός  ηµερησίας διάταξης),

2)Πνευµατικός  Αλέξανδρος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  1ου  Θέµατος  Εκτός  ηµερησίας

διάταξης), 3)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας

διάταξης),  4)Σταυρέλης Νικόλαος,  (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας

διάταξης).

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

       ΑΠΟΦΑΣΗ   185  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Τροποποίηση

προϋπολογισµού ∆ήµου Κορινθίων οικονοµικού έτους 2021», αναφέρει ότι σύµφωνα µε το εδάφιο

α'  της  παρ.  1  του  άρθρ.  72  του  Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  η  Οικονοµική

Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου. Σύµφωνα µε το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο

του ΥΠ.ΕΣ. η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ' ουσία τροποποίηση της απόφασης µε

την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισµού

απόφασης,  απαιτείται  η  τήρηση  του  ίδιου  τύπου  και  διαδικασίας,  όπως  ορίζεται  στην  κείµενη

νοµοθεσία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η

εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο

κατάρτισης  του  προϋπολογισµού  και  δεν  απαιτείται  εκ  νέου  γνωµοδότησή  τους  για  όποιες

αναµορφώσεις  του  ακολουθήσουν».  Συνεπώς,  εκτός  των  ρητά  εξαιρουµένων  διαδικασιών  της

διατύπωσης  γνώµης  από  την  εκτελεστική  επιτροπή  και  την  επιτροπή  διαβούλευσης,  µε  το

Ν.4172/2013, όπως ισχύει, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, ακολουθούν

την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του προϋπολογισµού, άρα, σε σχέση µε την

ακολουθούµενη διαδικασία, πρέπει να λαµβάνεται και απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την

οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού προς το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο.  

      Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής την από  05-05-2021 εισήγηση της

αρµόδιας ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΡΟΣ Α'

Με την υπ΄αριθµ. 17/156/2021 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η υποβολή
αίτησης  χρηµατοδότησης  για  την  ένταξη  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στο  πρόγραµµα  του  ΟΑΕ∆
“απασχόληση µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67”  αναφορικά µε την πρόσληψη 14 υπαλλήλων
διαφόρων ειδικοτήτων .
Σύµφωνα  µε  την  υπ΄αρίθµ.  42119/15-7-2020  1η  τροποποίηση  της  ∆ηµόσιας  πρόσκλησης  Νο
11/2017  του  ΟΑΕ∆  απαιτείται  η  τροποποίηση  του  Προϋπολογισµού  τρέχοντος  έτους,   ως
ακολούθως :

ως προς τον ∆ηµοτικό  Προϋπολογισµό έτους 2021

Ως προς το µέρος των εξόδων:

µειώνουµε:
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• Τον  Κ.Α.   30/7122.0002   µε   τίτλο  «Αγορά  ακινήτου  στην  Κόρινθο»  προϋπολογισµού
750.000,00€  κατά το ποσό των 100.000,00€ και τελική πίστωση 650.000,00€

µεταφέρουµε στο αποθεµατικό 100.000,00€ και από εκεί µεταφέρουµε συνολικά 141.853,46€ και
ενισχύουµε  ισόποσα:

• Τον Κ.Α.   30.6041.0001 µε  τίτλο  «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά  τακτικά  επιδόµατα)  εκτάκτων  υπαλλήλων  Υπηρεσίας
Τεχνικών Έργων» προϋπολογισµού 115.888,00€ µε το ποσό των 87.424,00 ευρώ και τελικό
προϋπολογισµό 203.312,00€

• Τον Κ.Α.   30.6054.0001 µε  τίτλο  «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας
Τεχνικών Έργων» προϋπολογισµού 32.546,28€ µε το ποσό των 24.590,26 ευρώ και τελικό
προϋπολογισµό 57.136,54€

• Τον Κ.Α.   35.6041.0001 µε  τίτλο  «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα  εορτών,  γενικά  και  ειδικά  τακτικά  επιδόµατα)  εκτάκτων  υπαλλήλων  Υπηρεσίας
Πρασίνου»  προϋπολογισµού  25.872,00€  µε  το  ποσό  των  24.000,00  ευρώ  και  τελικό
προϋπολογισµό 49.872,00€

• Τον Κ.Α.   35.6054.0001 µε  τίτλο  «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας
Πρασίνου»  προϋπολογισµού  6.415,99€  µε  το  ποσό  των  5.839,20  ευρώ  και  τελικό
προϋπολογισµό 12.255,19€

Επίσης δεσµεύεται για την εγγραφή πίστωσης  ποσού 70.926,73€ στον προϋπολογισµό έτους 2022
(για την κάλυψη της 12µηνης διάρκειας) ως εξής:

• στον Κ.Α.   30.6041.0001 ποσού 43.712,00€

• στον Κ.Α.  30.6054.0001 ποσού 12.295,13€

•  στον Κ.Α. 35.6041.0001 ποσού 12.000,00€

• στον Κ.Α.   35.6054.0001 ποσού 2.919,60€

ΜΕΡΟΣ Β'

Σύµφωνα  µε  το  υπ΄αρίθµ.  345/2021  γραµµάτιο,  ο  ∆ήµος  µας  έχει  εισπράξει  το  σύνολο  των
ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούµενων ωφελούµενων του ΟΑΕ∆ για το µήνα ∆εκέµβριο,
ποσού 22.744,75€. Το ποσό αυτό πρέπει να αποδεχτούµε και να το εγγράψουµε µε τροποποίηση
ως εξής:
ως προς τον ∆ηµοτικό  Προϋπολογισµό έτους 2021

Ως προς το µέρος των εσόδων:

Ενισχύουµε:

• Τον  Κ.Α.   4319.0001  µε   τίτλο  «Ασφαλιστικές  εισφορές  επιχορηγούµενων  ωφελούµενων
σύµφωνα  µε  την  ΚΥΑ  4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ  3172/Β/26-11-2014)»  προϋπολογισµού
44.513,98€  µε το ποσό των 22.744,75€ και τελική πίστωση 67.258,73€

µεταφέρουµε στο αποθεµατικό 22.744,75€ και απο εκεί  ενισχύουµε  ισόποσα:

Ως προς το µέρος των εξόδων:

• Τον Κ.Α.   00/6718.0027 µε  τίτλο  «Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούµενων ωφελούµενων
απο  ΟΑΕ∆»  προϋπολογισµού  62.141,74€  µε  το  ποσό  των  22.744,75  ευρώ  και  τελικό
προϋπολογισµό 84.886,49€

ΜΕΡΟΣ Γ'

Για τις ανάγκες δηµιουργίας νέων χώρων άθλησης προτείνεται απο τις αρµόδιες υπηρεσίες η
τροποποίηση του προϋπολογισµού ώς εξής:

ως προς τον ∆ηµοτικό  Προϋπολογισµό έτους 2021

Ως προς το µέρος των εξόδων:

µειώνουµε:

• Τον  Κ.Α.   30/7122.0002   µε   τίτλο  «Αγορά  ακινήτου  στην  Κόρινθο»  προϋπολογισµού
650.000,00€  κατά το ποσό των 450.000,00€ και τελική πίστωση 200.000,00€
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µεταφέρουµε στο αποθεµατικό 450.000,00€ και απο εκεί δηµιουργούµε  ισόποσα:

• Τον  Κ.Α.    15/7112.0006 µε  τίτλο   «Αγορά οικοπέδου στην  κ. Κορίνθου  για τη  δηµιουργία
χώρου άθλησης» προϋπολογισµού 450.000,00€
 

      Ακολούθως  ο Πρόεδρος λαµβάνοντας υπ'όψιν τα ανωτέρω, εισηγείται,  η Οικονοµική Επιτροπή

α.Να αποδεχθεί το ποσό των  22.744,75€,  το οποίο ο ∆ήµος Κορινθίων µε το υπ'αρίθµ. 345/2021

γραµµάτιο, έχει εισπράξει και αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούµενων

ωφελούµενων του ΟΑΕ∆ για το µήνα ∆εκέµβριο,  και β.Να υποβάλλει προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό

Συµβούλιο  το  σχέδιο  αναµόρφωσης  του  δηµοτικού  προϋπολογισµού  οικονοµικού  έτους  2021,

σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

     Ο κ.Πνευµατικός παίρνει τον λόγο και αναφέρει µεταξύ άλλων ότι δεν µπορεί η ∆ηµοτική αρχή να

µιλάει για αγορά, χωρίς νοµιµοποίηση, χωρίς να έχει προηγηθεί Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και

δηλώνει ότι θα ψηφίσουν αρνητικά ως παράταξη.

     Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι η απόφαση αφορά τροποποίηση Προϋπολογισµού, δηλαδή πρόβλεψη

ποσού και όταν χρειαστεί θα εξειδικευθεί η πίστωση µε τις απαραίτητες αποφάσεις.

     Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Σταυρέλης  και αναφέρει ότι αν το ποσό είναι µεγάλο θα

απαιτηθεί και Έκθεση ορκωτού εκτιµητή.

      Ο Πρόεδρος συµφωνεί,  λέγοντας ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και θα ληφθούν όλες

οι απαραίτητες αποφάσεις, της Κοινότητας και λοιπά,  όταν χρειαστεί.

      Ο κ.Πνευµατικός δευτερολογεί και µεταξύ άλλων αναφέρει ότι επιµένει πως δεν έχει η δηµοτική

αρχή το δικαίωµα να προβλέπει στο προϋπολογισµό ποσό 450.000 € για αγορά ενός οικοπέδου,

ότι Εντός σχεδίου δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο προς πώληση και Εκτός σχεδίου είναι τεράστιο το

ποσό. Συνεχίζει λέγοντας ότι η δηµοτική αρχή οφείλει να εξηγήσει λεπτοµέρειες και να κοινοποιήσει

την  πρόθεσή  της  για  αγορά  οικοπέδου,  για  λόγους  διαφάνειας,  ώστε  να  παρουσιαστούν  όσοι

πολίτες ενδιαφέρονται και καταλήγει ότι καταδικάζουν ως παράταξη την πρακτική της αδιαφάνειας.

    Ο Πρόεδρος τέλος  αναφέρει µεταξύ άλλων,  ότι ο κ.Πνευµατικός “κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια” περί

αδιαφάνειας και ζητά από τα µέλη να ψηφίσουν την τροποποίηση του προϋπολογισµού. 

       Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες

νοµοθετικές διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Οι κ.κ. Πνευµατικός Α., και Ταγαράς Β. ψηφίζουν αρνητικά)

  

     Α.- Αποδέχεται  το ποσό των 22.744,75€,  το οποίο ο ∆ήµος Κορινθίων µε το υπ'αρίθµ. 345/2021

γραµµάτιο, έχει εισπράξει και αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούµενων

ωφελούµενων του ΟΑΕ∆ για το µήνα ∆εκέµβριο, 
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 Β.-  Υποβάλλει  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Κορινθίων  προς  ψήφιση  το  σχέδιο  αναµόρφωσης  του

δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται

στην  από  05-05-2021  εισήγηση  της  ∆/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στο

ιστορικό της  παρούσης.  

             Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 18/  185  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 11-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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